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ПРОТОКОЛ № 11
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м.Хотин

20.03.2020 року

Місце проведення: райдержадміністрація, мала зала 11.00 год.
Головував на засіданні комісії: Голова районної державної адміністрації,
голова районної комісії ТЕБ та НС - Василь ЧЕНКІВСЬКИЙ
Присутні: 14 членів комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

Про стан епідемічної ситуації на території району, спричиненої
коронавірусом 2019-пСоУ.

2.

Про виділення дизельного пального з матеріального резерву
району для попередження та ліквідації епідемічної ситуації на
території району, спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ.

По першому питанню: Проаналізував ситуацію голова районної
державної адміністрації - Василь ЧЕНКІВСЬКИЙ також доповідали
головний лікар КНП «Хотинська районна лікарня» - Юрій ПАСІЧНИК, КПП
«Хотинський районний центр ПМД» Хотинської районної ради Тетяна
СОЛОДКА, начальник Хотинського РС УДСНС України у Чернівецькій
області Михайло ЗАІНЧКОВСЬКИЙ.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформації про стан епідемічної ситуації на території району
спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ взяти до відома.
2. Забезпечити виконання в повному обсязі заходів можливого
поширення інфекційного захворювання спричиненої корона вірусом СОУГО19, у визначених обласною комісією ТЕБ та НС, населених пунктах
Хотинського району (с.Колінківці, с, Грозинці).

3. Припинити пересування громадян через стаціонарні карантиннополіцейські пости: с.Колінківці, с. Грозинці (як виняток, пересування за
рішенням керівника поста);
4. Хотинському РС УДСРІС України у Чернівецькій області
(М.Заінчковський), Хотинському ВГІ Кельменецького ВП ГУНП України у
Чернівецькій області (І.Параскенюк), КНП «Хотинська районна лікарня»
(Ю. Пасічник):
- припинити будь-яке пересування громадян та транспортних засобів в
межах населених пунктів з 22-00 до 08-00 год.;
- забезпечити цілодобове чергування карантинно-поліцейських постів у
кількості не менше одного працівника підрозділу;
- роботу постів організувати в цілодобовому режимі.
Термін - негайно
5. Хотинському РС УДСНС України у Чернівецькій області
(М.Заінчковський), Хотинському ВП Кельменецького ВП Г'УНП України у
Чернівецькій області (І.Параскенюк) спільно з Головним управлінням
Національної поліції України в Чернівецькій області, КНП «Хотинська районна
лікарня» районної ради (Ю.Пасічник) організувати в цілодобовому режимі І
карантинно-епідеміологічний пост в с. Атаки відповідно до Постанови КМУ від
16.03.2020р. № 215 заборонити:
з 12 год. 00 хв. 20 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р.:
1) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним
транспортом
у
приміському,
міжміському
внутрішньообласному
і
міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями);
2) перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному
засобі та автомобільному транспорті, що здійснює регулярні пасажирські
перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі руху;
3) перевезення понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які
виконують регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних
маршрутах в режимі маршрутного таксі;
4) заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення
пасажирів у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному
сполученні, та реалізацію власниками автостанцій квитків автомобільним
перевізникам, які виконують такі перевезення.
6. Хотинському РС УДСНС України у Чернівецькій області
(М.Заінчковський), Хотинському ВП Кельменецького ВП ГУНП України \
Чернівецькій області (І.Параскенюк), КНП «Хотинська районна лікарнях
(ІО.Пасічник),
районному
управлінню
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області (І.Ткач), об’єднаним
територіальним громадам, сільським радам, встановити контроль зг
дотримання карантинних обмежень та притягувати до відповідальності осіб, ще
їх порушують
Термін - негайне

7.
Хотинському ВП Кельменецького ВГІ ГУНП України у Чернівецькі
області (І.Параскенюк) встановити додаткові тимчасові пости на всіх об’їзних
дорогах транспортного сполучення населених пунктів с. Колінкіці, с.Грозинці.
По другому питанню: Інформували голова районної державної
адміністрації - Василь ЧЕНКІВСЬКИЙ та начальник Хотинського РС
УДСНС України у Чернівецькій області Михайло ЗАШЧКОВСЬКИЙ.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Інформації про виділення дизельного пального з матеріального
резерву району для попередження та ліквідації епідемічної ситуації на території
району, спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ взяти до відома.
2. Виділити з матеріального резерву району дизельне паливо у кількості
500 літрів 7-ДПРЧ УДСНС України у Чернівецькій області для виконання
завдань щодо попередження та ліквідації епідемічної ситуації на території
району, спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ.
3. Про використання виділеного пального інформувати районну державну
адміністрацію.
4. відділу з питань оборонної, режимно - секретної роботи, ІДЗ та
взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації
(І.Томін) підготувати відповідне розпорядження районної державної
адміністрації.

Голови районної державної
адміністрації, голова
районної комісії ТЕБ та НС

Начальник відділу з питань
оборонної, режимно - секретної роботи,
ЦЗ та взаємодії з правоохоронними
органами районної державної адміністрації,
секретар районної комісії ТЕБ та НС

